
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH

OBIEKT: SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM DOBUDOWANA 
DO  BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lokalizacja:  Klwatka Królewska, dz. nr 405, obręb: 0012 Klwatka, 
jednostka ewidencyjna: Gózd, arkusz nr1, gm. Gózd.

OPRACOWANIE: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania  
CPV 45331100-7

Wewnętrzna instalacja wodoci ągowa, c.w. 
CPV 45330000-9, 45232410-9, 45331000-6

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
(CPV 45330000-9, 45232410-9)

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji ( CPV 45331000-6)
Kotłownia olejowa  (CPV 45351000-2)- Mechaniczne in stalacje 

inżynierskie

Inwestor:  Gmina Gózd
       ul. Radomska 7   

26-634 Gózd.

Opracowała:

mgr inż. Agata Gigoń

Radom listopad 2017r

1



Opracowanie zawiera:
1. WSTĘP
2. MATERIAŁY
3. SPRZĘT
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. OBMIAR ROBÓT
8. ODBIÓR ROBÓT
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

2



1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
realizacji:
- wewnętrznej instalacji wod.-kan. i c.c.w
- wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
- wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej
- kotłowni na olejowej
zadanie - SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM DOBUDOWANA DO  BUDYN KU 
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, . Klwatka Królewska, dz. nr 405, obręb: 0012 
Klwatka, jednostka ewidencyjna: Gózd, arkusz nr1, gm. Gózd.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST:
Specyfikacja obejmuje roboty instalacyjne dla zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
projektem budowlanym, Prawem Budowlanym, normami i przepisami budowlanymi, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Organizacja robót
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować:

1. Projekt organizacji i harmonogram robót. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 
Inwestorem projekt organizacji i harmonogram prac tak, aby prace powodowały jak 
najmniejsze utrudnienia dla pracowników oraz mieszkańców okolicznych budynków. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora i Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 
Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację zaplecza, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
b) możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i Inspektora Nadzoru 
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oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i Inspektora Nadzoru oraz 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.9. Określenia podstawowe
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
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swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości robót 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Wewnętrzna instalacja wodoci ągowa, hydrantowa, c.w. CPV 45330000-9,   
45232410-9, 45331000-6

Wewnętrzna  instalacja  wodociągowa  i  c.w.  będzie  zasilana  z  istniejącej  instalacji 
wodociągowej.
Projektowana inwestycja wyposażona będzie w umywalki, natryski, zlewy, pisuary oraz miski 
ustępowe w pomieszczeniach WC.

Projektowaną  instalację  wodociągową  i  c.w.  zaprojektowano  z  rur  stalowych 
łączonych przy pomocy skręcania prowadzonych po wierzchu przegród budowlanych oraz z 
PE  łączonych  przy  pomocy  połączeń  mechanicznych  w  posadzce  do  poszczególnych 
punktów poboru. Rozprowadzenie przewodów do poszczególnych punktów poboru wody w 
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posadzce oraz w bruzdach ściennych. Rury z PE należy prowadzić w otulinie izolacyjnej z 
PE  o  gr.9mm.  Przewody  wodociągowe  i  c.w.  prowadzone  po  wierzchu  przegród 
budowlanych należy zaizolować  termicznie otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii 
aluminiowej.  Przejścia  przewodów  przez  przegrody  budowlane  należy  wykonać  tulejach 
ochronnych.  Jako  armaturę  odcinającą  należy  zastosować  zawory  kulowe  gwintowane. 
Przed punktami poboru przewidziano zawory termostatyczne mieszające np. typu ATM 341 
prod. Afriso. Temperatura wody ciepłej powinna wynosić 35-40oC.

Projektowana instalacja hydrantowa p.poż. obejmuje projektowane hydranty DN25 z 
wężem półsztywnym wraz z przewodami i  armaturą.  Włączenie do wewnętrznej  instalacji 
wodociągowej  wykonać  za  węzłem  wodomierzowym  zlokalizowanym  w  wydzielonym 
pomieszczeniu  w  piwnicy  budynku.  Za  włączeniem,  na  zasileniu  instalacji  p.poż. 
zaprojektowano zawór antyskażeniowy EA DN40. Na zasileniu projektowanej instalacji wody 
zimnej bytowej zaprojektowano zawór priorytetu DN40 np. typu DH100/300 prod. Honeywell 
oraz zawór antyskażeniowy EA DN40.

Z  uwagi  na  konieczność  wykonania  instalacji  zasilającej  hydranty  z  materiałów 
niepalnych,  istniejący odcinek przyłącza przed wodomierzem wykonany z rur  z tworzywa 
sztucznego  należy  zdemontować,  a  odcinek  instalacji  za  wodomierzem do  włączenia  w 
istniejącą instalację wewnętrzną wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Wejście wody do 
budynku wymienić na elementy z rur i kształtek żeliwnych o połączeniach kołnierzowych

Wykonane  instalacje  należy  wypłukać,  a  następnie  poddać  próbie  ciśnieniowej 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe 
powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. 
Przestrzeń między tuleją a rurociągiem a tuleją ochronną, powinna być wypełniona 
szczeliwem elastycznym nie powodującym korozji rur. Wewnętrzne przewody wodociągowe 
powinny być prowadzone w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. Spadki 
przewodów powinny umożliwiać odwodnienie instalacji w jednym lub kilku punktach oraz 
możliwość odpowietrzania przez najwyżej położone punkty czerpalne. Przewody w bruzdach 
powinny mieć izolacje cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niż 2cm. Niedopuszczalne jest 
wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastąpić po 
dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłej wody 
użytkowej. Powierzchnia przewodów ciepłej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach 
powinna być zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzd. Nie wolno prowadzić przewodów 
wody zimnej i ciepłej powyżej przewodów elektrycznych. Przewody należy mocować do 
elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. Konstrukcja uchwytów powinna 
umożliwiać łatwy i trwały montaż, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 
przewodem i obejmą uchwytu należy umieścić podkładkę elastyczną. Przewody z rur z 
tworzyw sztucznych należy montować ściśle wg zaleceń producenta systemu rurowego (w 
skład którego wchodzą rury, złączki i inne akcesoria)  stosując wyłącznie złączki i inne 
elementy instalacji wchodzące w skład tego systemu.

Oś armatury czerpalnej powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. 
Do baterii stojących należy stosować łączniki elastyczne, z zaworkami odcinającymi 

umieszczonymi pod przyborem wyposażonymi w sitka filtrujące.
Instalację wody zimnej i ciepłej oraz hydrantowej należy poddać badaniom na 

szczelność. Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powyżej 0 °C, przed 
zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji termicznej. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną jeżeli manometr w 
ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia.

Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację 
wodą zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić 
zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco 
przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
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Urządzenie ciepłej wody użytkowej można uznać za wyregulowane jeżeli z każdego 
punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej w przepisach techniczno 
budowlanych, z odchyłką ± 5 °C. Pomiaru temperatury należy dokonać termometrem 
rtęciowym z podziałką 1°C, po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

5.2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej (CPV 453300 00-9, 45232410-9)
Instalację  kanalizacji  sanitarnej  zaprojektowano  w  nawiązaniu  do  istniejącej  na 

terenie szkoły kanalizacji sanitarnej. Instalacja obejmuje podejścia od urządzeń sanitarnych 
oraz  piony  i  poziomy  kanalizacyjne.  Instalację  należy  wykonać  je  z  rur  z  PVC 
kanalizacyjnego łączonych przy pomocy uszczelek gumowych. Odpowietrzenie kanalizacji 
odbywać się będzie poprzez wywiewki kanalizacyjne wyprowadzoną nad dach budynku.

Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i 
wykraplaniem pary wodnej (izolacja termiczna przewodów). 

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką 
pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 0 °C powinny być ułożone w ziemi na 
takiej głębokości aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu rury wynosiła co najmniej 
50 cm.

Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód 
dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu 
(ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym 
niż 45°. 

Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. 
Konstrukcja uchwytów powinna umożliwiać łatwy i trwały montaż, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem i obejmą uchwytu należy umieścić 
podkładkę elastyczną. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem.

Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonywać z rur PVC kanalizacyjnych 
kielichowych. Podejścia odprowadzające ścieki o podwyższonej temperaturze np. ze 
zlewozmywaka powinny być wykonywane z materiału odpornego na temperaturę 100 °C.

Połączenie kielichowe rur PVC należy uszczelniać przy użyciu uszczelki gumowej 
pierścieniowej. Bosy koniec rury sfazowany pod kątem 15-20° należy wsunąć do kielicha 
przy pomocy środka poślizgowego tak, aby odległość między nim a podstawą kielicha 
wynosiła 0,5 - 1,0 cm.

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie 
technicznym, mogą wynosić ± 10 %. 

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku 
grubości 15 cm; przewody należy po ich ułożeniu i sprawdzeniu obsypać piaskiem do 
poziomu posadzki a następnie zasypkę zagęścić do wymaganego dokumentacją techniczną 
stopnia zagęszczenia, co powinno być potwierdzone odpowiednim protokółem badań 
laboratoryjnych.

Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5 - 1,0 m.
Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a także umywalki, 

pisuary i zlewy należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz 
właściwe użytkowanie przyborów. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego obciążonego 
siłą statyczną równą 500 N, przyłożoną w środku przedniej krawędzi obrzeża przyboru w 
czasie 3 godzin, nie powinna odkształcić się w sposób widoczny.

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym 
warunkom:

---- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych 
należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
kanalizacyjne przewody odpływowe (poziome) odprowadzające ścieki bytowo- gospodarcze 
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sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem poprzez oględziny.

5.3. Wewnętrzna instalacja c.o.i c.t. (CPV 45331100-7)
Wewnętrzna instalacja c.o. będzie zasilana z projektowanej kotłowni olejowej
Instalację  c.o.  zaprojektowano  z  rur  ze  stali  np.  typu  Kansteel  prowadzonych  po 

wierzchu  przegród  budowlanych  oraz  z  rur  z  PE  łączonych  przy  pomocy  połączeń 
mechanicznych prowadzonych w posadzce w otulinie z PE o gr. 9mm do poszczególnych 
grzejników. 

Przewody c.o.  prowadzone po wierzchu przegród budowlanych należy zaizolować 
termicznie otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej.

Odpowietrzenie przy pomocy odpowietrzników umieszczonych przy grzejnikach.
Zasilenie grzejników powinno być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek na grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Zawory powinny być 
zamontowane w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych do obsługi, konserwacji i 
kontroli.
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki należy montować na oryginalnych wspornikach 
dostarczanych wraz z grzejnikami w ilościach przypadających na jeden grzejnik 
przewidzianych przez producenta. Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w 
sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na 
wszystkich wspornikach. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub 
uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych. Głowice termostatyczne przy 
zaworach grzejnikowych należy montować w płaszczyźnie poziomej od strony 
pomieszczenia. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację kilkakrotnie skutecznie 
przepłukać wodą. Po zakończeniu płukania należy instalację niezwłocznie napełnić wodą 
odpowiednio uzdatnioną.
Projektowana instalacja ciepła technologicznego obejmuje  jeden obieg  grzejny zasilający 
nagrzewnicę wodną projektowanej centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu budynku.. 
Przy  urządzeniu  należy  zamontować  odpowietrzniki  oraz  zawory  spustowe.  Z  uwagi  na 
lokalizację centrali wentylacyjnej – na zewnątrz na dachu budynku, czynnikiem grzewczym 
instalacji c.t. będzie glikol etylenowy. Połączenie z instalacji glikolowej z obiegiem wodnym 
zaprojektowano  poprzez  wymiennik  płytowy  zlokalizowany  w  kotłowni  za  rozdzielaczami 
głównymi.

Instalacja c.t. będzie pracowała w układzie zamkniętym z naczyniem wzbiorczym typu 
zamkniętego. 

Projektowane  przewody  instalacji  c.t.  wykonać  z  rur  stalowych  ocynkowanych 
zewnętrznie o połączeniach zaprasowanych np w systemie rur Kan-Therm Steel. Trasa rur 
oraz projektowane średnice pokazano w części rysunkowej projektu. 
Przewody c.t.  należy zaizolować  termicznie otulinami elastycznymi z wełny mineralnej,  w 
płaszczu ze zbrojonej folii  aluminiowej. Grubość  warstwy izolacyjnej zgodnie z załączoną 
tabelą nr 1.

Odpowietrzenie  instalacji  c.t.  za  pomocą  odpowietrzników  montowanych  w 
najwyższych punktach instalacji.

Regulacja instalacji c.t. przy pomocy zaworów regulacyjnych zlokalizowanych w 
pomieszczeniu kotłowni za rozdzielaczami

5.3.1. Próby ci śnieniowe instalacji c.o. i c.t.
Instalację c.o. po zmontowaniu należy poddać próbie ciśnieniowej. Próbę przeprowadza się 
po zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia roboczego 
(ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego dla poszczególnych 
elementów systemu. 
Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń przewodów próby 
dzielimy na wstępną i zasadniczą. 
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Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) należy w instalacji 
dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim podniesieniu ciśnienia do wartości 
próbnej w ciągu następnych 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara.
Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać 2 godziny. W tym 
czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien 
być większy niż 0,2 bara.

5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyza cji (CPV 45331000-6)
Dla sali gimnastycznej zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną 

z  odzyskiem  ciepła  realizowaną  przez  centralę  wentylacyjną  nawiewno-wywiewną  z 
obrotowym wymiennikiem ciepła, nagrzewnicą wodną oraz chłodnicą freonową. Lokalizacja 
centrali wentylacyjnej na dachu budynku na konstrukcji wsporczej.

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną, 
realizowaną  poprzez wentylatory wywiewne montowane na kanałach wentylacyjnych oraz 
wentylatory kanałowe. Dla każdej 

W pomieszczeniach umywalni z natryskami zaprojektowano wentylację mechaniczną 
wywiewną połączoną z grawitacyjnym napływem powietrza do pomieszczenia

W pomieszczeniach przebieralni zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną 
połączoną z grawitacyjnym napływem powietrza do pomieszczenia.
Jako  kanały  wentylacyjne  dobrane  zostały  kanały  wentylacyjne  sztywne  o  przekroju 
prostokątnym, o przekroju okrągłym typu „Spiro”  izolowane wełną mineralną o grubości 25 
mm wewnątrz budynku oraz 50 mm na zewnątrz budynku.

Kanały  wentylacyjne  okrągłe  należy  zaizolować  za  pomocą  rękawów  z  wełny 
mineralnej o grubości 25 mm typu Sleeve. 

Kanały  prostokątne  należy  zaizolować  samoprzylepnymi  matami  lamelowymi  ze 
skalnej wełny mineralnej o grubości 25 mm. Na zewnątrz budynku zastosować  izolację  z 
wełny mineralnej o grubości 50 mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. 

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelniania połączeń kołnierzowych 
należy stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej. 

Dla kanałów wentylacyjnych o długości boku przekraczającej 500 mm należy stosować 
w połowie długości boku dodatkowe klamry zaciskowe.

Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach i podporach amortyzacyjnych. 
Rozstawienie ich powinno być takie aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi punktami 
zamocowania nie przekraczało 2 cm. Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub 
ściany budynku powinny być obłożone podkładkami amortyzacyjnymi np. ze spienionego 
polietylenu o grubości min. 1 cm.

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamocowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem.

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawienie 
przepustnic, zasuw i kratek nawiewno-wyciągowych, uruchomić aparaturę automatycznej 
regulacji.

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:

---- prawidłowość pracy silników elektrycznych,

---- prawidłowość pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń:

---- pomiary wstępne przed regulacją,

---- regulację sieci kanałów wentylacyjnych oraz elementów zakańczających,

---- sprawdzenie wydajności i całkowitego sprężu wentylatora,

---- regulację układów automatycznej regulacji,
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---- sprawdzenie temperatury powietrza wentylacyjnego nawiewanego  i wywiewanego z 
pomieszczeń,

---- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych,

---- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach.
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 

sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesionymi rzeczywistymi wydajnościami na 
schemat instalacji. 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez 
komisję odbioru technicznego urządzeń.

Odbiór techniczny instalacji wentylacyjnej następuje po zakończeniu montażu i 
przeprowadzeniu w/w prób i ma na celu stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie z 
projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry.

5.5. Monta ż     urz  ą  dze  ń   kotłowni olejowej.  
5.5.1. Ustawienie kotłów
Wymiary pomieszczenia kotłowni powinny pozwalać na zgodne z wymaganiami i przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażenie, funkcjonowanie i obsługę kotłów.
Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania producenta dla 
swobodnego dostępu do palników i czyszczenia kotła.
Odległość , boku kotła od ściany, szerokość głównego przejścia przed kotłem powinna być 
zgodna z fabryczną dokumentacją montażową kotła.

5.5.2. Naczynia wzbiorcze zamkni  ę  te  
Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:
a) rury bezpieczeństwa łączącej wodną część naczynia ciśnieniowego z instalacją
b) zaworu bezpieczeństwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-741012 i 
wymagań UDT
c) manometru o klasie dokładności 2,5, montowanego na rurze bezpieczeństwa
Wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia powinno być co 
najmniej równe ciśnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu od najwyższego 
elementu tej instalacji do miejsca włączenia rury bezpieczeństwa do naczynia.
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegają jednorazowemu odbiorowi Urzędu Dozoru 
Technicznego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe należy montować do instalacji dopiero po wykonaniu próby 
szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji.
Rura bezpieczeństwa powinna być prowadzona ze stałym spadkiem w jednym kierunku. Na 
rurze bezpieczeństwa powinien być zainstalowany manometr o klasie dokładności 2,5 i 
zakresie pomiarowym, odpowiadającym maksymalnemu ciśnieniu w naczyniu, oraz w zawór 
spustowy. Jeżeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umożliwia 
samoczynnego odpowietrzenia jego części wodnej to rurę bezpieczeństwa należy 
wyposażyć w automatyczny odpowietrznik.
Przed zamontowaniem naczynia ciśnieniowego do instalacji należy sprawdzić wielkość 
ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodności z projektem należy 
doprowadzić ciśnienie (upuścić lub dopompować) do wymaganej wartości.
Napełniając instalację z naczyniem ciśnieniowym wodą, należy zwrócić uwagę na to, aby 
otwarte były wszystkie zawory odcinające między króćcem do napełniania i uzupełniania 
wody a zaworem bezpieczeństwa.

5.5.3. Monta  ż   ruroci  ą  gów  
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. 
Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. Przewody poziome 
prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
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usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury.
Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych 
obustronnie. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne 
odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. Przewody należy prowadzić w 
sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

5.5.4. Podpory
Podpory stałe i przesuwne
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 
wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać 
rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji. Konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 
rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 
przewodu.

5.5.5. Tuleje ochronne
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
rury przewodu:
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.

5.5.6. System odprowadzenia spalin
Konstrukcja i wykonanie rur i kształtek odprowadzających spaliny powinny być odporne na 
ich destruktywne działanie.
Wyloty spalin powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą je 
przed zdmuchiwaniem przez wiatr). Kotły muszą być podłączone na stałe za pomocą 
przewodu (czopucha) z kominem. Czopuchy należy prowadzić po najkrótszej drodze, przy 
możliwie najmniejszej liczbie załamań i łuków, jednakże w taki sposób, aby nie utrudniały 
prac eksploatacyjnych kotłowni. Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła. W 
przypadku pionowego wylotu spalin z kotła długość pionowego odcinka czopucha musi 
wynosić co najmniej 0,22 m. Przewód kominowy powinien być prowadzony pionowo. 
W kotłowni wyposażonej w kotły kondensacyjne odpływ ze zbiornika kondensatu ze spalin 
powinien być skierowany do neutralizatora. Połączenia elementów użytych do budowy 
kominów muszą być szczelne w zakresie maksymalnego ciśnienia spalin występującego 
podczas eksploatacji komina. Niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń w stropach. 
Całość montażu przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażową producenta.

5.5.7. Aparatura kontrolno-pomiarowa
Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu 
kotła, urządzeń pomocniczych, armatury, po wstępnej próbie wodnej i przepłukaniu kotła. 
Podczas zakładania izolacji i płaszcza ochronnego należy zapewnić dostęp do 

12



zmontowanych czujników i kryz pomiarowych. Należy sprawdzić działanie organów 
wykonawczych pod względem możliwości przestawiania w całym zakresie regulacji przed 
korozją.

5.6. Kontrola u żytych materiałów  

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje 
poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich 
norm materiałowych.
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne.

5.7. Kontrola wykonanych robót  

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera) lub odbioru, który 
powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego 
protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i 
poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie 
wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu 
zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru. 
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami 
sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

5.8. Badanie kotła.
Należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem (odległości od 
przegród budowlanych, wyposażenie fabryczne).

5.9. Badanie naczy  ń   wzbiorczych  
Należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem. Badaniu podlega 
wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia.

5.10. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i auto matyki
Badanie polega na:
a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp.
b) ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidywanych projektem parametrów 
pracy
c) kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze 
wskazaniami urządzeń kontrolnych
d) kontroli działania obwodów:
- sterowania
- zabezpieczeń

---- blokad.

5.11. Badanie szczelno  ś  ci instalacji na zimno, próby ci  ś  nieniowe, badanie szczelno  ś  ci i   
działania w stanie gor  ą  cym  
Instalacja przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności.
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 
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instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji Cobrti-nstal.
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C.
Kotły oraz pozostałe urządzenia towarzyszące sprawdzane są szczegółowo przez 
producentów. Próbę szczelności w instalacji kotłowni należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 
mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie 
dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości równej 1,5 ciśnienia roboczego.
Przed przystąpieniem do próby szczelności, na czas jej trwania, urządzenia zabezpieczające 
(naczynia wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa), należy odłączyć od instalacji, a końcówki 
zaślepić.
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 10kPa (0,1bara). Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji.
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20min. nie 
stwierdzono
przecieków ani roszenia.
Badania szczelności instalacji kotłowni na zimno należy przeprowadzać w obecności 
Inspektora
Nadzoru i upoważnionego przedstawiciela inwestora. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić
protokół.
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności na zimno, należy przeprowadzić próbę na 
gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić 
protokół.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
kotłowni. 

5.12. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych 
wchodzących w skład instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie 
elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi normami i przepisami. Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni 
zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, Żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne 
zanieczyszczenia. Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie 
nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. Powierzchnie należy 
czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć 
powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. 
Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie 
powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub 
mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych. Oleje i smary, których nie 
usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą 
rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za 
pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem 
mechanicznym. Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie 
usunąć pył. Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub 
montażu oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony 
okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne 
warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do 
ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu 
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malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania 
nawierzchniowego.

5.13. Warunki prowadzenia prac malarskich
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%.
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C.
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C.
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. 
Pokrycie
podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montażu 
należy poddać renowacji.
Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby 
techniczne malarskie. Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie 
wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób 
przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z 
wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich. 
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą 
bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie 
rozprowadzając materiał. Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub 
metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich. Gotowe pokrycie nie może mieć 
pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek 
uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki 
nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu.

5.14. Próbny rozruch urz  ą  dze  ń  
Próbny rozruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować:
· prawidłowość pracy kotłów
· prawidłowość pracy silników elektrycznych
· prawidłowość pracy aparatury kontrolno-pomiarowej
- sprawność działania urządzeń automatyki
- prawidłowość nastawień wartości zadanych
- przedziały odchyłek parametrów regulowanych
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń należy wykonać sprawozdanie z pomiarów
Kontrola działania instalacji odprowadzenia spalin
Sprawdzeniu podlegają:
1) drożność kanału
2) szczelność połączeń
3) ciąg komina
4) prawidłowość wykonania połączeń i zgodność z projektem elementów instalacji
odprowadzenia spalin (w tym regulatorów ciągu)
5) normatywne wyprowadzenia ponad dach

6) spełnienie norm ochrony atmosfery

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań
materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający.
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Dokumentację 
Projektową, ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty-protokoły przekazania Terenu 
Budowy,
- Dziennik Budowy
-protokoły odbioru Robót,
-protokoły narad i ustaleń,
-korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie ze ST w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
a) powierzchnie okien i drzwi na podstawie wymiarów zewnętrznych ramy w cm,
b) powierzchnie ścian zewnętrznych i piwnicznych, jako łączną powierzchnię ściany z
otworami pomniejszoną o łączną powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych,
c) roboty towarzyszące – wg obmiarów rzeczywistych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu
c) odbiorowi ostatecznemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. Odbiór ostateczny Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:
1. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
2. Ustalenia technologiczne.
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST
6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących .
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez zamawiającego w 
dokumentach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. – Kodeks Cywilny,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane,
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i
zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r.,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie z dnia 31 lipca 1998 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjne INSTAL, Warszawa 2001. 
- Wytyczne montażu określone przez producentów 
Niewymienienie jakiejkolwiek Normy Polskiej, normy branżowe, ustawy, rozporządzenia lub 
innego przepisu nie zwalnia wykonawcy z obowiązku stosowania się do wymagań 
określonych prawem polskim.
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